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Chłopcy z klasy piątej w
tym roku postanowili bardzo
zaskoczyć dziewczyny,
dlatego z okazji Dnia
Dziewczyny postanowili
zabrać je do Frupi Yogo.
Najpierw wszyscy chłopcy
musieli zebrać pieniądze,
aby dziewczyny mogły
kupić jogurty ze swoimi
ulubionymi dodatkami. Na
szczęście poszło dosyć
sprawnie. Po wszystkich
przygotowaniach
zabraliśmy całą klasę z
godziny wychowawczej. Nie
minęło parę chwil i wszyscy
zjedli swoje jogurty. Nawet
niektórzy prosili o dokładkę!
Wszyscy wyszli z
jogurciarni z
uśmiechniętymi.
Chłopcy z klasy szóstej
również postanowili zrobić
swoim koleżankom
niespodziankę. Naprawdę
im się udało. Do naszej

szkoły dojechał stos pizz.
Były przygotowane pięknie
różowe kubki i owocowa
woda. Żeby było śmieszniej,
chłopcy przygotowali
jeszcze dwie zabawy.
Pierwszą z nich było
rysowanie karykatur.
Dziewczyny losowały
chłopaków, a potem przez
chwilę tworzyły swoje
dzieła. Chłopcy jednak
postanowili się zemścić i
także rysowali. Efekty były
niesamowicie śmieszne.
Drugą zabawą były
kalambury. Dziewczyny
pokazywały rzeczy typowo
męskie, a chłopcy żeńskie.
Ten dzień naprawdę się
udał. Było bardzo miło i
smakowicie.

Krzysztof Jurkiewicz,
Bartek Leszczyński, Maciej
Mika, Asia Drążek 

Marcowe godziny wychowawcze okazały się bardzo
wesołe dla małych i dużych kobiet z naszej szkoły.

Niespodzianki na Dzień Kobiet

Maszyna Rysia "Zaprojektuj swojego faceta", specjalnie na Dzień Kobiet!

Płeć nieco mniej urodziwa
nareszcie zorganizowała
swoim koleżankom Dzień
Kobiet! 
Była to wyjątkowo miła
niespodzianka, ponieważ
przez cały dzień chłopaki
uparcie trzymali się wersji,
że „nie chce im się
męczyć”. A gdy zaprosili
nas do klasy,
otrzymałyśmy to, co
dziewczyny lubią
najbardziej - jedzenie i
kwiaty. Najpierw
zasiadłyśmy do stołu, na
którym postawiony był
niesamowicie smakowicie
wyglądający tort. Lecz
zanim dostałyśmy
pozwolenie na rozpoczęcie

konsumpcji, musiałyśmy
napisać "kartkówkę" z
"typowo chłopięcych
rzeczy". Była to swoista
zemsta za to, że
dziewczyny z IIIa zrobiły
taką samą kartkówkę
swoim kolegom w dniu ich
święta. Po ogłoszeniu
wyników kartkówki
(posypały się jedynki),
zostałyśmy obdarowane
kwiatami i w końcu
mogłyśmy zjeść tort (który,
swoją drogą, był pyszny). A
po torcie nadeszła kolej na
jeszcze więcej jedzenia -
pizzę! Trzy ogromne pizze
uśmiechały się do nas,
więc jaki to byłby smutek,

gdybyśmy nie zjadły ich
wszystkich (oczywiście
chłopaki też dostali swoje
racje żywieniowe). 
Mimo tego, że pomysł sam
w sobie był banalny, bardzo
nam się podobało. Najmniej
przyjemną częścią Dnia
Kobiet było sprzątanie
klasy, lecz również ono
było wykonywane z
uśmiechem na ustach,
który utrzymał się jeszcze
długo.

Olga Młynarz

Po trzech latach oczekiwań i samotności dziewczyny z klasy IIIa gimnazjum w końcu
doczekały się tego cudownego zdarzenia…

Kartkówka, tort i pizza, czyli wymarzony Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w klasie 3!

JZ

GK
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Poskutkowało –
wszystkie trzy grupy
stawiły się punktualnie
w określonym miejscu.
Drużyny te
reprezentowały naszą
szkołę w Regionalnych
Eliminacjach „Odysei
umysłu” – programu
edukacyjnego
realizowanego w
formie
międzynarodowego
konkursu, w którym co
roku bierze udział
kilkadziesiąt tysięcy
uczniów i studentów z
całego świata. Zespoły
z naszej szkoły
prezentowały się
następująco: (2b SGJ)
Krzysztof Banaszak,
Adam Hofman, Robert
Jaszczak, Bartosz
Kochański, Filip
Strózik, Małgorzata
Pelak i Nina Wilk (2a
SGJ), (2m SSP)
Patryk Laprus,
Tymoteusz Huzior,
Sebastian Elmerych,
Marcel Ożarowski i
Patryk Wypyszewski,
(2mSSP) Amelia
Kolbusz, Hanna Zuber,
Kamila Idczak,
Natasza Ogrodnik,
Zofia Stępień i Maja
Główczyńska. Zawody
odbyły się 27 lutego
2016 roku we
Wrocławiu.

Grupy miały
zaprezentować
rozwiązania kolejnych
„problemów”, czyli
zadań, jakie czekają
na każdą drużynę.
Problem 4. nosił
nazwę: „Przyatakujcie
ponownie”, Problem 1:
„Nowe życie rzeczy”,
a Problem 5: „Miedzy
nami zwierzętami”.
Trenerką drużyn z klas
Montressori była pani
Ewa Pater, a drużyny
z gimnazjum – pani
Agnieszka Przyszlak.
  Podróż upłynęła
szybko – na
rozmowach, słuchaniu
muzyki i
konstruowaniu
maszyny generującej
efekty specjalne
(„Problem 4:
Przyatakujcie
ponownie”). Potem
stres, bo „Przecież za
pół godziny mamy
występ, a balsa
jeszcze nie zaniesiona
do sędziego!!!”. Na
szczęście konstrukcja
z drewna balsa została
na czas dostarczona
na kontrolę jej wagi i
wysokości. Jako
pierwsza swój występ
rozpoczęła grupa z
gimnazjum – o
godzinie 10.00. Chwila
stresu, nakładanie

odważników na
konstrukcję, i już po
wszystkim. O 10.50
swój występ
rozpoczęła grupa z
problemem 1: „Drugie
życie rzeczy”, a o
12.00 - „Między nami
zwierzętami”.
Wszystkie drużyny
były z siebie
zadowolone. Po
odebraniu „surowej”
punktacji, wszyscy –
wraz z rekwizytami –
wskoczyli do
autobusu. Wieczorem
dotarły do nas
wspaniałe informacje:
jedna z drużyn
przeszła do finału!
Niestety tylko jedna –
młodsze drużyny,
mimo starań i
świetnych występów,
nie dostały się do
finału.
  Za drużynę
gimnazjalistów
oczywiście trzymamy
kciuki, aby w Gdyni
poszło im jak najlepiej.
Oby szczęście im
dopisało!

Małgorzata Pelak

„O 7.15 zbiórka pod Kauflandem, z rekwizytami. Tylko mi się nie
spóźnić trolle!” – tak pani Przyszlak apelowała do naszej świadomości. 

Eliminacje konkursu „Odyseja Umysłu”

Odyseusze w akcji.

Jak ustawić ciężary?

Kibice dzielnie wspomagali drużyny. Eksperci od ekosystemu.

Emilia Kordowska

Emilia Kordowska

Emilia Kordowska Emilia Kordowska
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Dodatkowo klasa IIIB
przygotowała
przedstawienie
''Rotkaepchen'', czyli
''Czerwony Kapturek''.
W zajęciach
uczestniczyły osoby
zaangażowane w
projekt "Lernen die
Lehren". Pojawiłem się
na warsztatach dla
klas I-III gimnazjum.
Na początku każdy
przedstawił się,
opowiedział o sobie, a
później rozpoczęły się
zabawy, na przykład
"Kto tak jak ja..." albo
przebieganie pod
płachtą. Pod koniec

odbyły się wyścigi do
napisania jak
największej ilości słów.
Każdy biegł z
mazakiem i pisał
słówka związane z
daną kategorią. Na
koniec wyszła
krzyżówka. Wszyscy
dostali upominki z
Instytutu, na przykład
plakietki, stojaczki na
zdjęcia czy zakładki
do książek.
Najlepszą zabawą było
właśnie dopisywanie
wyrazów, bo to chyba
było najbardziej
integrujące
wszystkich,

a przy okazji
sprawdzało się swoją
wiedzę z
niemieckiego. Jeśli
chcesz wziąć udział w
warsztatach -
przeprowadź lekcję dla
swojej klasy bądź
przygotuj prezentację
językową. Następnym
razem i Ty zagościsz
na takich zajęciach.
Było naprawdę i
przyjemnie. Podobało
się nam i chcielibyśmy
więcej gości! Warto
wziąć udział!

Miłosz Kaczmarek

Do naszej szkoły przyjechała lektorka z Instytutu Goethego, pani Beata
Hadasz. Przeprowadziła animacje językowe dla dwóch grup: szkoły
podstawowej i gimnazjum.

Schule im Wandel - nauka na wesoło!

Myślę, że jest wiele
powodów, dlaczego
ma się przyjaciela,
drugą połówkę, czy
może wroga. Przyjaźń
bardzo często
zaczyna się od
wspólnych
zainteresowań i
spędzania ze sobą
czasu. Osoba poznaje
drugiego człowieka
krok po kroku przez
kilka lat. Ja sama
koleguję się z kimś od
pięciu lat, a dopiero
niedawno
dowiedziałam się o niej
bardzo wielu rzeczy,
choć uważałam, że
wiem o niej wszystko.

Jednak nie była to
prawda. Ludzie na
całym świecie są ze
sobą połączeni
wspólnymi potrzebami,
wiekiem, płcią, wiarą
oraz chęcią
współpracy. Niestety,
ludzie są tez
samolubni, zarozumiali
i nietolerancyjni.
Dlatego na ziemi
populacja dzieli się
wiarą, pochodzeniem,
kolorem skóry i
tradycjami.
Konsekwencje
nieakceptacji są
negatywne:
niesprawiedliwość,

wojna, niewolnictwo
lub śmierć wielu
niewinnych osób. Za to
tolerancja gwarantuje
brak wojny i wolność.
Nie warto być
niechętnym dla
drugiego człowieka,
ponieważ może się
okazać, że lubicie te
same style lub książki.
Otwórzmy się dla
świata i poznajmy
nowych znajomych i
nie patrzmy na wygląd,
czy pochodzenie, tylko
na to, co siedzi w
sercu.

Ola Wiesiołek

Rożne charaktery, ta sama książka.

Zabawy integrują wszystkich opornych :)

Wesoła nauka niemieckiego.

Pamiątkowe prezenty.

Przyjrzyjmy się z kim rozmawiamy, a z kim się kłócimy.

Co łączy, a co dzieli ludzi? 

Ola Wiesiołek

Beata Petrykowska

Beata Petrykowska

Beata Petrykowska
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Pewnego dnia Lubin
pokrył się białym
puchem, a razem z
nim nasza szkoła.
Śnieg pokrył wszystkie
zakamarki dookoła jej
terenu i padał jeszcze
przez dłuższy czas.
Ten mroźny czas
przegnał  słoneczną
wiosnę i na trochę z
powrotem zawitała do
nas zima. Nikt się tego
nie

spodziewał, niektórzy
nawet byli oburzeni
tym, że nie zobaczą
za oknami
bezchmurnego nieba.
Otóż mają trochę racji,
wszyscy
oczekiwaliśmy
wyższej temperatury.
Uczniowie twierdzą, że
nagłe opady
zrujnowały ich plany
na resztę tygodnia,
ponieważ wiele

osób chciało
pooddychać
wiosennym
powietrzem. Jednak
teraz, gdy znika śnieg i
lód, możemy zacząć
witać wiosnę i
przygotowywać się do
nadchodzących Świąt
Wielkanocnych.

Jagoda Sołtysiak

Wszystko pięknie, ale
jak wiosnę odczuwają
młodzi uczniowie? Czy
udaje im się odczuć tę
radosną porę roku w 
środku? Odpowiedź
brzmi: „raczej tak”, ale
nie wszyscy są
zgodni. Przecież to,
jak ktoś odczuwa
wiosenne początki,
zależy od człowieka i
jego charakteru.
Niektórzy czują się
szczęśliwi, a inni
wręcz źli. Można
przecież woleć zimę
od wiosny.

Można uwielbiać
ganiać po śniegu, lepić
bałwany i robić
śnieżkowe bitwy. To
wszystko to kwestia
gustu. Ale do rzeczy.
Uczniowie na wiosnę
rozkwitają. Łatwiej im
rano wstawać, gdy
zerka na nich słońce z
okna, chętniej
wychodzą na
podwórko, a zamiast
siedzieć w domu przed
ekranem, siadają w
ogrodzie i uczą się,
grają w piłkę lub
czytają książki.

Czy tak nie lepiej? Nie
psujemy wtedy wzroku
i „nie ogłupiamy się”
patrząc na różne
głupoty w internecie.
Czy to znaczy, że
wiosna naprawia nas
od środka? Myślę, że
nie chodzi o to, że
naprawia, ale daje nam
miłe emocje.
Uczniowie nawet w
czasie przerwy mają
lepsze tematy do
rozmowy, bądź
wychodzą na dwór.
Czekamy na
prawdziwą wiosnę!
Asia Drążek 

Przychodzi wiosna. Za oknem rosną już pierwsze pączki kwiatów. Wieje
milutki wiaterek. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, dzieci już biegają
po dworze i uśmiechają się szeroko.

Wiosenne humorki

Szkoła w śniegu...

W marcu jak w garncu!

Niby wiosna zbliża się wielkimi krokami, jednak matka natura potrafi
nas zaskoczyć.

Szkoła w śniegu? Coś nowego!

Jagoda Sołtysiak

Jagoda Sołtysiak



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 41 03/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Szóstoklasiści
urządzili sobie
zawody, które polegały
na upieczeniu ciast lub
ciasteczek z
rozdanych jabłek.
Nazwali ten konkurs
„Klasowym
Masterchefem”. Brała
w nim udział mniej niż
połowa klasy, lecz było
to bardzo ciekawe.
Były szarlotki, polskie
jabłeczniki i
naleśnikowe

ciasteczka w kształcie
trójkątów. Wszyscy
powymieniali się
smakołykami i zaczęli
je degustować oraz
oceniać. Uczestnicy
punktowali swoje
wypieki w skali 1-5
punktów. Każde ciasto
było smaczne i dobrze
upieczone, ale
zwycięzca miał być
tylko jeden. Wygrany
uczestnik nie dostawał
żadnej nagrody,

lecz satysfakcję oraz
uznanie innych.
Okazało się jednak, że
wszyscy uczestnicy
dostali maksymalną
ilość punktów, co
zmieniło zasadę na
temat pojedynczego
zwycięzcy. Zabawa
była przednia, a przy
okazji wszyscy zjedli
przepyszne desery.

Jagoda Sołtysiak

Po rozdaniu wielu skrzynek jabłek klasa szósta wymyśliła pewnego
dnia, jak zrobić z nich coś ciekawego i przy tym dobrze się bawić.

Klasowy Masterchef

Owoców było bardzo
dużo, dla każdego
wystarczyło nawet po
kilka pojemników! Po
piątej lekcji korytarze
szkolne wypełnił
zapach świeżych
jabłek, identyczny jak
na targu. Cały hol
wypełniony był pełnymi
skrzyniami.

Po lekcjach każdy
wychodził ze swoim
dobytkiem. Jedna taka
paleta ważyła około 20
kilogramów, dlatego
nawet niektórym
rodzicom samemu nie
udało się jej unieść.
Jak wiadomo, Polska
jest największym
eksporterem

tych owoców. Rosja
natomiast nie
przyjmuje naszych
produktów, dlatego
szkoły dostają teraz
darmowe, słodkie
jabłuszka.
Korzystajmy, póki się
da!
Miłosz Kaczmarek

Pewnego niepozornego dnia pod naszą szkołę przyjechała ciężarówka
wypchana po brzegi skrzynkami jabłek…

Jedzmy jabłka!

Tyle skrzynek jabłek!

Przysmaki Jagody.

Ciasto Julii i Miłosza.

Mariusz Lalewicz

Jagoda Sołtysiak

Jagoda Sołtysiak



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 41 03/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Tematem zajęć była
lektura „Opowieści z
Narnii''. Pracownia
Pani Eli była bardzo
zadbana i wręcz
ogromna. Na początku
wszyscy byli
podekscytowani, ale
ich humory się
pogorszyły, kiedy się
dowiedzieli, że przed
lepieniem mają
narysować jeszcze
szkic. Najbardziej

obrazili się chłopcy, bo
uważają, że nie mają
talentu rysowniczego,
ale po chwili wzięli się
do pracy. Nie
wszystkim to
wychodziło. Ulepiona
przez nas gliniana
szafa miała mieć
otwarte drzwi i
przedstawiać narnijski
krajobraz, lecz nie było
to łatwe postawić i
wyciąć skrzydła

szafy. Pomagała nam
w tym cierpliwa Pani
Ela. Glina czasem nie
chciała się trzymać.
Drzwi od szafy się
łamały i trzeba było je
na nowo przylepiać. To
bardzo brudząca
robota, ale w MDK
było super!!!

Amelia Spieć,
Klara Dabrowska

Nie wyobrażamy sobie
życia bez naszych
mam, babć,
koleżanek. Wszyscy
mali chłopcy myślą, że
dziewczyny nie są
najmądrzejsze i
rozmyślają sobie,  po
co one w ogóle istnieją.
Jednak każdy wie, że
kobiety wiele rzeczy
robią lepiej od
mężczyzn. Wszystkie
kobiety bardzo dobrze
gotują lub tańczą.

Nie wyobrażalibyśmy
sobie życia bez tych
dobrych dań lub ciast,
które pieką nasze
babcie. Niektóre
zadania, które robią
kobiety, są niemożliwe
dla mężczyzn pod
względem wykonania,
np. zrobienie szpagatu.
Czasami kiedy
dostaniemy jedynkę w
szkole lub wydarzy się
nieprzyjemna dla nas
sytuacja, mama

zawsze nam pomoże,
przytuli nas i powie, że
nic się nie stało albo
żebyśmy następnym
razem się bardziej
postarali. Krótko
mówiąc, kobiety są
niezastąpione i bez
nich nie dałoby się
żyć.

Maciek Czuper, Kamil
Szylko

Glina wymaga siły!

Julia i Klara w pracowni ceramicznej.

Dumni ceramicy.

Narnia Ani Spalińskiej.

Lepienie z gliny to świetna zabawa, dlatego klasa 4b wybrała się do
MDK.

Zajęcia ceramiczne w MDK

Każdy wie, że kobiety są bardzo potrzebne na świecie. Niezbędne są po
to, aby istniała cywilizacja.

Kobiety są niezastąpione!

JZ

JZ

JZ

JZ
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